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ِسـرُّ 
فني! الكزن الدَّ

معلوماٌت 
ُمدهشٌة 

عن الِعظام )2(

ُمغامراُت
ُبنـــــــدق:

ُمكالـمٌة هاتفّية...

أبو حمدو وعجاج:
مملكُة 

يـمـحاض... 

لو كنُت مكاَن 
الُعصفور! 

4

في هذا 
العدد

راسـيِّ الـجديد! أهاًل بالعام الـدِّ

النا الكرديحسن ربيع ربيع

حمزة جقمورليالس سليمان

9 سنوات

13 سنة

13 سنة

11 سنة

لوسيندا شاالتي 
10 سنوات

محمد رحيمة
12 سنة

راســّي الـجديد بعَد أن مىض  ْب معًا بالعام الدِّ أحّبائي! لنُرحِّ
يـُف بنُزهاتِِه وُأمسـياتِِه الرائعـة، فقد حاَن اآلن وقـُت الـِجدِّ  الصَّ
والبنـاء، وها هـي ذي مدارُسـنا ُتنادينـا لنَْسـُلـَك ُدروَب الِعْلـم 
والـمعرفة، وَنتزّوَد بـهـمـا لتزداَد ُعقوُلنا إرشاقًا، ويّتضَح طريُقنا 

اهي.  إىل الـُمستقبل الـزَّ
نرتدي مالبَسـنا الـمدرسـّيَة الـجديـدة، وأهداُفنا تلـوُح أماَم 

أعُينِنا التي ُتوِمُض بالفرح، وقلوُبنا تفيُض صفاًء ونقاًء.
نـا بِـْ�ٌ وإرادٌة  َنـتَّـِجـُه نـحـَو مدارِسـنا بعـزٍم ال يلـُن، وُكـلُّ
وتصميـٌم عىل أاّل ُنضيَِّع أيَّ وقت، بل سـنغتنـُم وقَتنا ما اسَتَطْعنا 

راسِة واالجتهاد.  يف الدِّ
إّنـُه عاٌم دراســيٌّ جديـٌد يأتينا، ويفتــُح أماَمنا ُســُبَل األمل، 
فنشـعُر بـأنَّ ُطموَحنا يكـُر يف داخلِنـا، وأّننـا بـُمواصَلـِة العمل 
ٍق ِمن َنِصيبِنا  ُق ما ُنريُدُه، وسيكوُن النَّـجاُح بَتفوُّ والعطاء سـنُـحقِّ

دائـاًم.
ُكّل عاٍم وأنُتـم َمشاِعُل الِعْلـِم والـمعرفة.

ق. ُكّل عاٍم وأنُتـم أقامُر النَّـجاِح والتَّفوُّ

قحطـــان بيــــرقــــدار



ـــــــــة فنيقصَّ ِسـرُّ الكزن الدَّ احلكــايـُة كـمـا مل ُتـرَو ِمـن قبـل

رسوم: آية حمود ة: رانيا مسعود قصَّ
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ظلَّ باسٌل أيامًا يدوُر حوَل البيت ويدور، وينظُر بإمعاٍن إىل أرض احلديقة. الحَظ مجال أّن باساًل يبحُث حوَل البيت 
عن يشٍء ما، فاقرتَب من أخيه، وقاَل له: عـمَّ تبحُث يا باسل؟!

أجاَب باسل: أبحُث عن الكنز.
دهَش مجاٌل، وقال: كنز؟! أّي كنٍز تقصد؟

فن. قاَل باسٌل بثقة: الكنز الدَّ
قاَل مجاٌل ألخيه: لكْن كيَف عرفَت أّن كنزًا دفينًا هنا يف البيت أو حوَلـه؟

أجاَب باسـل: قرأُت كتابًا عن طفٍل يف مثِل ُعمري وجَد كنزًا دفينًا حتَت بيتِه، فأصبَح ثرّيًا، وأنا أريُد أن ُأصبَح ثرّيًا 
مثَلـه.

إنَّ لُكـلٍّ منّــا كنزًا دفينًا

 يف داخِلـه،

ُدنا اآلخر.
ويظهــُر هــذا الكنُز حَن ُيساعُد أح

إّنــُه كنــُز اخليـــر.

سمَع مجاٌل وباسل صوَت 
ُصاخ من بعيد. 

مـا  أسـمعَت  مجـال:  قـاَل 
سمعُته؟!

يبـدو  نعـم،  باسـل:  أجـاَب 
ُصاَخ امرأٍة عجوز.

اَخ  هّيا نسـتطلع األمر! أظنُّ الصُّ
قادمًا من بيِت جارتنا.

فـإذا  اجلـارة،  بيـِت  إىل  األَخــواِن  أرسَع 
بشـخٍص قد تسـّلـَل إىل بيتها، ُمـحـاوالً رسقَتـها، 

فلـّمـا رآُهـمـا يقرتباِن هرَب بعيدًا.
اّتصـَل مجاٌل بالّ�طة، وأرسَع باسـٌل ليطمئنَّ إىل  أنَّ 

اجلارَة بخري.
شكرِت اجلارُة األَخـَويِن ألجِل الـُمساعدة.

نظَر مجاٌل إىل باسل ُمـبتساًم، وهو يقول:
فن. انُظـْر! لقد عثرُت عىل الكنز الدَّ

قاَل باسٌل ُمـتعّجبًا: أيَن يا مجال؟!
أشـاَر مجاٌل إىل قلِب أخيـه، وهو يقـول: إنَّ لُكـلٍّ 

منّـا كنزًا دفينًا يف داخلِـه، ويظهُر هذا الكنُز حَن ُيسـاعُد 
أحُدنا اآلخر. إّنُه كنُز اخلري. 

ا  ابتسـَم األَخـواِن، وتعانقا، ثـّم انَصفا إىل والَدْيـهام لَيـُقصَّ
عليهام ما حدَث، وُيِرياُهـام الكنز.



سينــاريـــــو
ورُة مغامراٍت وِعَرًا عندما تنطُق الصُّ

رسوم: عدوية ديوب

ـي زينة ُتغـنِّ
قصة وسيناريو: أريج بوادقجي
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يا ليل! يا عن! يا ليل!

تـحتاجَن إىل قليٍل
ب.  ِمـَن التَّـدرُّ

 يا ليل!
 تررررن... يا عن!  يا ليل!

هل أعجَبَك صويت؟اهلل يا زينة! اهلل!

َمـْن يف الباِب يا ُترى؟!

 مرحبًا. أسمُع غناًء ُمـزِعـجًا، َنَشازًا. 
هل صوُت الـمذياِع ِمـن عنِدُكـام؟

 نشاز؟!

اهدئي 
يا زينة! 

اسُكْت 
يا يزن! أرُجوك!

اهدئي يا زينة! مَعُه حّق، 
فصوُتِك نشاز.

ماذا َيقِصد؟ 
ما معنى نشاز؟

مذياع؟!



سأبـحُث ألُعطَيِك معنًى دقيقًا.
نغمٌة نشاز أي خارجة عن اللَّـحِن 
... د يف نظاٍم موسيقـيٍّ ُمعنَّ الـُمحدَّ

حسنًا، سَتتدّربَن 
مَع الـجوقة 
الـُموسيقّية.

ماذا تقول؟!
 هذا 
رائع!

أّمـي يا مالكي! يا ُحـّبَي 
الباقي إىل األبد.

أحسنِت يا زينة!
ن.  ثـّمَة َتـَحسُّ

هل ُتـحبِّـَن الِغناء؟واااااااااع صويت نشاز! 

يا ليل!
اهلل! صوُتِك  يا عن! يا ليل!

ـُه إحساس. كلُّ

ي لنا مـّرًة ثانيًة  غنِـّ
يا زينة! 

إحساٌس أم نشاز؟

ألـم أُقْل لِك يا زينة؟
ب. ـُه بَفْضِل التَّـدرُّ كلُّ

 يا ليل!
يا عن!
يا ليل!

ـُه  صوُتِك كلُّ
إحساس.
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 أهذا ُسؤاٌل
 يا يزن؟! بالتأكيد 

ُأحبُّ الِغناء.



  َمـَحـّطــات
ِمـْن ُهـنا وُهـناك...

إعداد: لمى بدران

شراُب
اخن وكوالته السَّ الشُّ

شراُب الّسعادة!
ـوكوالته الّسـاخن ُعنصًا ُيسـّمى )الثيوبرومن( الذي ُيسـاعُد يف حتسـن  حيتـوي رشاُب الشُّ
املـزاج، لذلك سـتبتهجوَن حـَن ت�ُبوَنه، وقد اسـُتعِمَل يف القرن الّسـابع عـ� لـُمعاجلة 

يِّئ. حاالت الغضب واملزاج السَّ

 شراُب األبطال قبَل الـمعارك!
ـوكـــوالتـــه  الشُّ كاَن رشاُب 
اللذيذ حـارضًا يف احلروب، إذ كاَن 
ُمـحاربـو )األزتك(، وهـي قبيلٌة 
من قبائل اهلنود الـُحمر، ي�بوَن 
مسحوَق الكاكاو قبَل الّذهاب 
ألّنـُه  املعـارك،  يف  القتـال  إىل 
ـَق  ُينّشـُط العقَل، ويزيـُد َتدفُّ

م إىل أنحاء اجلسم كاّفة. الدَّ

!
ً
كوٌب ضخـٌم جّدا

يف عـام 2013م، أنـجَزْت 
جمموعـٌة مـن التَّالميـذ بالتَّعاون 
مـَع ُمعلِّميهـم يف جـوٍّ مـن الفـرح 
العلـوم  ُمـتَحـف  ضمـَن  والنشـاط 
ناعـة يف إحدى الـُمـدن األوروّبّية، ُكوبًا  والصِّ
ضخاًم جّدًا، احتوى مخَسـمئِة كيلو غرام من مسـحوِق 

الكاكاو وثالَثـمئٍة وثالثَن ليرتًا من احلليب.

فَء والطَّاقَة لـُمتابعِة يومكم بنشـاط،  أعّزائي! رشاٌب َيـمنُحكم الدِّ
وكوالته الّساخنة صديَقـُكم  كام أّنُه مفيٌد جّدًا. اجعُلوا كوبًا لذيذًا من الشُّ

يف كلِّ حن. هّيا بنا نتعّرف أكثر!

ـحضري سريُع التَّ
ائبة أو من مسحوق الكاكاو مَع  وكوالته الذَّ إّنُه من الـم�وبات رسيعة التَّـحضري. ُيصنَُع من الشُّ

ـّكر والقشـدة  إضافِة املاء السـاخن أو احلليب الـمغيّل إليه، ليكوَن أكثَر فائدة، كام ُيـمكنُكم إضافة قليٍل من السُّ
الـمخفوقة أو )املارشميلو( ليبُدَو الّ�اُب شهّيًا أكثر.

ـوكوالته صبـاَح كلِّ يـوم، وأضيُفـوا إليه  بـوا رشاَب الشُّ جرِّ
احلليـَب بـدالً من املـاء، لتسـتفيُدوا مـّمـا حيتويـِه احلليُب من 

كالسيوم وفيتامينات. 
ونـا عـن م�وبـات ُأخرى  مـا رأيكـم اآلن يف أن ُتـخِرُ

لذيذة وُمفيدة؟ نحُن يف انتظاِركم.
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ـــــــــة قصَّ
احلكــايـُة كـمـا مل ُتـرَو ِمـن قبـل

رسوم: نداء علي قصة: يسر غسان اللحام

يف، ومَع ُقرِب حلول العام  قّررت ُأرسُة وسـيم ووردة يف أواخر فصـِل الصَّ
الـدرايّس، القيـاَم برحلٍة إىل مدينـة الالذقّية، ولـّمـا وَصُلـوا َنصُبوا خيـمـَتهم 

عىل رمال الّشاطئ.
ـباحة يف البحـر وبنـاِء القـالع الرملّية، بدأ وسـيم  ِعـِب والسِّ بعـَد اللَّ
ووردة بُصنِع الطائـرات الورقّية، وتلوينِـها باأللوان الزاهية، وإلصاق 
نة لتـجذَب  نة بال�ائط الـُملوَّ أجنحتهـا، وربِط ُخيوطِـها الـُمزيَّ

بـجاملِـها النَّاظرين.
ها هي ذي طائرُة وسـيم ُتـحاوُل الّلحاَق 
بطائرة وردة التي حّلقْت عاليًا، ثّم هبَطْت، 
خـور الـُمنتـ�ة يف آخر  وَعلَِقـْت بَن الصُّ
ـاطئ الرملــّي، فـام عـاَد ُيرى منهـا إاّل  الشَّ
الـُمزّيـن يـرُز ُمشـريًا إىل مكاهنـا.  خيطهـا 
ارتسـمْت عالماُت الـُحزن عىل وجِه وردة، 

فقاَل وسيم:
ال تـحزين يا وردة!

سنذهُب إلحضارها.
أن  أخـاُف  لكـْن  وردة:  قالـت 
فنُْقـلِــَق  الشـاطئ،  عـن  نبتعـَد 

بذلك والَدْينا.
إذًا  لنذهـْب  وسـيم:  قـاَل 

بُصحبِة بابا.

خوَر إلحضار الطائرة الورقّية، فُفوجئوا بطائٍر غريب الشكل، طائرُة وردة رّحبْت وردُة بالفكرة، ثـّم جاَء األُب، وَتسّلُقوا الصُّ
أكـر حجـاًم من طائر النَّورس الـمألوف يف سـامء الالذقّية. َتعّثَر ذلـك الطائُر بخيوط 

طائـرة وردة، فالَتّفـْت عىل ِرجَليـِه، وَعلَِق هبا. تراجَع وسـيم ووردة إىل اخللف 
خائَفن. 

قـاَل األُب: عزيزيت وردة! يبدو أّن ُخيوَط طائرتك الورقّية قد ألـحقت 
َر بأحِد طيور الـحوم الـجميلة. ال تـخافا، فهو غرُي ُمؤٍذ. الضَّ

قالت وردة: أعتذُر إليك أهيا الطائُر نيابًة عن طائريت الورقّية!
اقـرتَب األُب هبـدوء، وخّلَص ِرجَلــْي طائر الـحـوم من اخليوط 

الـُمتشـابكة، فرفرَف الطائُر، وحّلَق عاليًا بفرٍح، ُمصِدرًا صوتًا 
َعِن، ومحال  ُمـمّيـزًا كأّنـُه َيشـكُرهم، فلّوَح لـُه الطِّفـالِن ُمودِّ

الطائرَة الورقية عائَديِن مَع أبيهام إىل الشاطئ. 
ْثنا عنُه قلياًل يا أيب! قالت وردة: ما أمجَلـه! حدِّ

قاَل األب: حسـنًا يا صغرييت! هـذِه الطُّيوُر ذكّيٌة جّدًا، 
وتشـعُر بالعاطفـة، وُيطلِــُق عليها أهــُل الّسـاحل اسـم 
)أبو سـعد(، وهي ُتـهاجُر إىل الّشامِل صيفًا، وإىل اجلنوِب 

شـتاًء، وتقطـُع آالَف الكيلومـرتات لتصـَل إىل َمواطِِن 
تفريـِخها، وُتـهاجُر مجاعاٍت ُتسّمى ُقطعاَن الـحوم. 

قاَل وسيم: ينبغي لنا أن نشكَر طائرَتِك عىل هذِه 
ْفنا صديقًا جديدًا. الـُمغامرة يا وردة! لقد َتعرَّ
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ـــــاطئ  مغــــامـــــــراُت حيــــــوانـــــــــــــات الشَّ

سينــاريـــــو
ورُة مغامراٍت وِعَرًا عندما تنطُق الصُّ

رسوم: عبد الوهاب الرجولة قّصة وسيناريو: كاتبة كاتبة 6

أحضُت بطاقَتن لُدخوِل معرض اللوحات الّرملّية يف قعِر الـمحيط.

ُشكرًا صديقي »كرابو«!

ما األسامُك الـُمشاركُة يف هذا الـمعرض؟

األسامُك الينفوخّية،
فهي ُمـختّصٌة يف هذا النَّوع من الفّن.

هّيا بنا ننطلق إىل قعر الـُمحيط!

وعة! ملّية!يا للرَّ مكُة الـُمبدعة. ما اسُمك؟ما أمجَل هذِه اللوحاِت الرَّ مرحبًا أّيـُتها السَّ

أنا »ينفوخة«.
مرحبًا بكام يف َمعِرِضنا.

خرفـّي؟ عىل الّرحِب والّسعة.هل لِك أن ت�حي لنا كيَف ُتنـِجزيَن هذا الفنَّ الزُّ

ونحفُر بوساطِة زعانِفنا.أوالً، نحسُب الـمسافاِت الـُمناسبَة بدّقة.

مل. خرفِة عىل الرَّ ثـّم ُنضيُف اللَّمساِت األخريَة إىل العمل.بعَد الـحفِر نبدُأ بالزَّ

كم يستغرُق صنُع لوحٍة رملّية؟

يستغرُق أربعَة أّيام من العمل 
الـُمتواصل أو أكثر.

رائٌع حقًا!

رُت بالـحديث مَعكام. ُشكرًا لكام، ورُسِ

15أســـامــة - العـــــدد 820  أيلــول 2021 مأســـامــة - العـــــدد 820  أيلــول 2021 م14



وال يـزاُل لدينا الـمزيد... أرُجـو أن تكوُنوا قد 
استفدُتـم مـّمـا قّدمـُتُه إليكم اليوم من معلومات!

ُأحـبُّـكم جّدًا.

رسوم: غالية اليوسف

ْف اكتشْف وَتعرَّ
رحلٌة جديـدة ومعلومٌة مفيدة...

إعداد: سمر تغلبي

معلوماٌت ُمدهشٌة
عن العظـــــــام 

وَن  مرحبـًا أحّبائي األطفـال! كيَف حاُلـكـم؟ هل أنُتـم ُمسـتعدُّ
ُسوَن لـمعرفِة ما سُيدِهُشكم؟ حسنًا، هّيا  حلة، وُمتـحـمِّ لـُمتابعة الرِّ

بنا نبدأ!

ـمّو! عدُد الِعظام يتناقُص مَع النُّ

2

أكرب الِعظام يف الـجسم
َعرْفنـا أصغـَر الِعظـام، فـام أكـُر العظـام؟ انظـُروا إىل أجسـاِمكم 

ـنُوا! أيَن يقُع أطوُل عظـٍم لديكم؟ وخـمِّ
نعم، أحسـنُتـم. عظــُم الفخذ هو أطوُل عظاِم الـجسـم وأكُرها 

وأقواها.

هل تعلموَن أّن كلَّ واحٍد منكم حَن ُيولُد يكوُن يف جسِمه نحو )300( عظم؟ 
مّو يلتـحـُم بعُض الِعظام مع  نعم، ُيوَلُد اإلنساُن، ويف جسِمه نحو )300( عظم، لكْن مع استمرار النُـّ

بعض حّتى يصَل العدُد النهائـّي إىل )206( فقط، معظـُمـها يقُع يف اليَديِن والقدَمن.

هل تعلمـوَن أيَن يقُع 
أصغُر الِعظام حجاًم؟

الِعظـام  أصغـُر  يقـُع 
ثـالُث  ثـّمـَة  إذ  األُذن،  يف 

عظـامٍت صغرية جـّدًا يف األُذن 
الوسـطى، أصغُرها ُيسّمى الّركاب، 

مع.  وهلا دوٌر يف السَّ

ًأصغُر الِعظام 
َحـْجـما

للِعظاِم أشكال

أشـكال:  ثالثـُة  للعظـام 
العظـاُم الطويلُة كعظـام الفخذ 
كعظـام  القصـرية  والعظـاُم  ـاق،  والسَّ
الفقرات، أّما الشـكُل الثالث فهو العظاُم 

الـُمسطَّحة كعظام الـُجـمجمة.
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ي  َجـــــــدِّ
رسوم: رامي األشهب ِشعر: فوزي الشنيور

قصيــــــدة
ديـــواُن طفـولتنــــــــا

ـــــــــة ُة اليت ال تعوُد فارغةقصَّ
ّ
ـل السَّ احلكــايـُة كـمـا مل ُتـرَو ِمـن قبـل

رسوم: آمال الدقاق قصة: كنينة دياب

َي َدومـًا بُبْسـتـانِــِه يعمُل ُأشـاهــُد جـدِّ

َيروُح مَع الّشمِس فْجرًا، وَيْرِجُع إْذ ترحُل

نـًة َطْعُمــهـا ُيْذِهــُل َيُلــمُّ ثِـمــارًا ُملـوَّ

وال َيرُتُك الَغـْرَس َيْظَمـُأ للـمـاِء أو َيْذُبـُل 

َتُفـوُح يــداُه برائحــِة الغيـِث إذ َيـْهطِـُل

هـاِر نشـيطًا، وال َيْكَسـُل َيظـلُّ َطـواَل النَـّ

َيْبـُذُل ُيكافِــُح مـا يسـتطيُع، وَيْبـُذُل مـا 

ْرَع ال ُتـْهـِمُل؟ فُقلُت َلـُه: لِـَم َتْزَرُع، والزَّ

نــا األّوُل: فقـاَل: كـام قـاَل ِمـْن أَمـٍد َجدُّ

لقـد َزَرُعـوا فأَكْلنـا، وَنـزرُع كـي َتأُكُلوا

َمـُه إىل اخلالة العجوز خدجية  ُه فيها بعـَض البيض أو الكعك لُيقدِّ اعتـاَد سـامي كلَّ صباح أن َيـحِمَل سـّلًة تضُع أمُّ
ُه، وَيضُعُه يف الّسـّلِة عينِـها، ويعوُد  التي تسـُكُن وحَدها يف طَرِف الـَحّي، ثـمَّ يذهُب إىل البّقال، ويشـرتي ما َطلَبـْتُه أمُّ

إىل البيت.
خرَج سامي يـحِمُل الكعَك للخالة العجوز. طرَق الباَب، فوجَد أّن لدهيا ضيوفًا. أعطاها الكعَك، ثـّم خرَج ُمتابعًا 
ُه أوَصْتُه بأن َيطُلَب إىل اخلالة أن  ـُه ُمقَفاًل. تذّكَر أّن أمَّ ه، لكنُّه وجَد حملَّ طريَقُه إىل البّقال ليشرتَي الفاكهَة التي طلَبـْتها أمُّ

َتُزوَرهم لُتـْمِضَ يومًا معهم، فسَلـَك الطريَق إىل بيتها، ووجَد أّن ضيوَفها قد َرحُلوا. 
ه، فطلَبْت إليه أن يذهَب إىل الّصيدلّية لُيحِضَ هلا دواًء. خرَج سامي إىل الّصيدلّية،  أخَرها بام أوَصْتُه به أمُّ
وأتـى بالـّدواء، ثـّم هـمَّ بـَحْمِل الّسـّلة، عائدًا إىل البيـت، فوجَدها ُمـمتلئًة بالفاكهـة، وَبَدْت عىل وجِهِه 

الّدهشة.
ضحكـت اخلالـُة، وقالت: ما رأيُت هذه الّسـّلَة فارغًة أبدًا. كانت تأتينـي ُمـمتلئًة دائاًم، وقد 

أحَض األهُل يل كثريًا من الفاكهة اليوم، وال أريُد أن تعوَد الّسّلُة إىل بيتِكم فارغة.
غاُر يلعبوَن  محَل سامي الّسّلة، واخلالُة تسرُي إىل ِجواِره لُتـْمِضَ هناَرها بينهم، والصِّ

ويقفزوَن حوَلـها، وهي حتكي هلم حكاياتِـها الـُمسلِّية.
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كل وُحـلوُة الـمذاق، يف داخلها كثرٌي  ُكراٌت ُحـمٌر لطيفُة الشَّ
من البذور الكروّية أيضًا. هذا ما ُينتـِجُه نباُتنا الرائع. تعالوا معي 

فكم إّياُه يا أصدقائي! ُأعـرِّ

نبـــات وحيــاة
العوسجســرُّ الـحيـــاة يف بـــرعـمٍ نضيــرٍ

إعداد: ديمة إبراهيم

واآلن، بعـَد أن تعّرفُتــم هـذا النَّبـاَت الرائـع، مـا رأيـكم يف أن 
تبـحثوا عن معلوماٍت جديدة عنه، وُترِسُلوها إلينا؟

نحُن يف انتظاِركم. 

لذيٌذ 
وُمفيد...

يـحتوي نباُتنا الرائع عناَص ُمـهّمًة 
ومفيدًة لصّحتِنـا كالنُّـحاس والنيكل 
والكـروم والبوتاسـيوم والكالسـيوم 
واحلديـد وغريهـا مـن العنـاص التي 
الـجسـم،  سـالمة  عـىل  ُتـحافـُظ 
كـمــا يـحتـوي جمموعـًة ُمتنّوعًة من 
ـّكرّيات وعددًا  الروتينـات والسُّ
مـن الفيتـــامينـات كفيتامن 

.)C(

يدلّيُة  الصَّ
حرّية! السِّ

النّـاس  يتنـاوُل كثـرٌي مـن 
ألنَّ  الرائـع،  العوسـج  نبـاَت 
عنـاَصُه طبيعّيـٌة وخاليٌة مـن الـمواّد 
الكيميائّية، فهو ُيفيُد يف التَّـخلُّص من 
مـرض الّرمد الـذي ُيصيـُب العيون، 
م الـُمرتفع، كام  وُيقلِّــُل من ضغِط الدَّ
ـعر، ويـحـلُّ كثريًا  ُيفيـُد يف تقويِة الشَّ
مـن ُمشـكالت جهـاز اهلضـم، وغري 

ذلك من الفوائد.

ِصفاُتـُه
شــــوكـيٌّ  نبــــاٌت 
ارتفاُعـُه  ُمـعـّمـر، يصـُل 
إىل نحـو مرتيـن. أوراُقـُه 
أخـُض  لوُنـهـا  صغـرية، 
فـرة، وعـىل  مائـٌل إىل الصُّ
جانِب كلٍّ منها شـوكتان، 
لذلـَك ُيعـدُّ نباتًا شـوكّيًا، 
وتتـمـّيـُز أزهـاُرُه بلوهنـا 
الـامئل  الـجّذاب  األبيض 
رقـة، وتأخُذ الزهرُة  إىل الزُّ
شكَل الـجرس، أّما الثِّـامُر 
فتكوُن ذاَت لوٍن أخض يف 
البدايـة، ثــّم تتـحـّوُل إىل 
مـّو،  األمحر بعَد اكتامل النُـّ
وتتـمـّيُز بطعِمـها الـُحلو 

اللذيذ.
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بريد األطفال
واحــــُة اإلبــــداع الطُّفــــويّل

فدع ختاِن والضِّ
ُ
جّدي واألطفالاأل شمس الشحف

حسن ربيع ربيع )7 سنوات(

)9 سنوات(

يـُف اإلدريســّي عالـٌم عربــّي ُولِـَد عام  ال�َّ
1100م، وُتوّفــَي عـام 1166م. ُيَعــدُّ ِمـن كبار 

ـي  ُمؤسِّ ومـن  الـجغرافّيـن، 
علــم الـجغرافيـــا الـحديثـة. 
اسُتـخدَمت ُمصّوراُتُه وخرائُطُه 
النّـهضـة  عـِص  ُكشـوِف  يف 

األوروبّية.

ببُة الُقطبّيـة يف الـُمحيط الـُمتـجّمد الّشـاملـّي  تعيـُش الدِّ
وتعيـُش  الّشـاميّل،  الُقطـِب  ُقـرَب 
البطـــــاريـُق يف الـُمحيـــــط 
الـُمتـجـّمـد الـجنوبــّي ُقرَب 
الُقطـِب الـجنوبـّي ويف أجزاٍء 

من القاّرات الـُمجاورة.

معلومة مفيدة
معلومة مفيدة

طرفة أعجبتين

ه، وهناَك خرَج هلام من بن األشـجار ضفدٌع كاَن هنـاك بيٌت وسـَط الغابة تعيُش فيه أرسٌة ُمؤّلفٌة من أمٍّ وابنَتـن. يف أحد األيام هنضت األمُّ للقيام  غرية، وبدأْت تـصُخ يف وجهه، وتطلُب إليه االبتعـاَد عنها، وهي بأعـامل الـمنـزل، يف حن خرجِت االبنتان إىل احلديقة للتَّنزُّ خمتلٌف عنّا فحسـب. عـادِت الكبريُة إىل الـمنزل، وأخـرْت أخَتها بأهنا َتـهُريب؟ أجابت: ال أراَك ُمـخيفًا، وال أجُد فيك ما يستدعي اهلرَب منك. أنَت تركـُض بأقىص رسعة، فتعّجَب الضفدُع من رّدة فعلهـا، وقاَل ألختها: ملاذا لـم ختايف مثَل ُأخِتك، ولـم أخـُض اللـون، فخافت األخـُت الصَّ
فها مع الضفدع، وينبغي هلا االعتذار إليه. ذهبـت بالغْت يف تصُّ التـايل  اليـوم   يف 

الـحديقـة،  إىل  األُختــاِن 
إىل  غيـــرُة  الصَّ واعتــذرِت 

الضفـدع، وأصبـَح الثــــالثُة 
أصدقاء.

َّوت. الـجواب: الص

أحجية
أســــــرُي بــال 
ِرجَلن، وال أدخُل 
ـــن،  األُذَن يف  إاّل 

فـمـا أنا؟

نجم الدين أحمد العلي
)11 سنة(

نور كساب
)6 سنوات(

ـُم األطفاَل القراءَة والكتابة واللغة العربية واحلساب، وكاَن ُمعّلـاًم ماهرًا وذا نظرٍة  وَن أطفاَلـهم كاَن جّدي علـّي ُيعلِّ عر والفصاحة واخلطابة، وإذا وجَدُه ماهرًا يف احلساب توّقَع لُه أّنُه قد يكوُن من الـُمهندسَن والكسـور والـُجـذور، فإذا وجَد الّطفـَل ماهرًا يف اللغة العربية توّقَع لُه أّنُه قد يكوُن يف الـُمسـتقبل من الـُجـَمل عن موضوٍع ما، ثـّم ينتقُل إىل احلساب، فيبدُأ بالـجمع والطَّرح وجدول الضب، ثـم القسمة إليه لكي َيـختبِـَرُهـم، فيطلُب جّدي إىل الطفل أن ُيـمِسَك كتابًا، ويقرأ، ثـّم يطلُب إليه أن ُيؤلَِّف بعَض ثاقبة، وِمـَن النَّظرة األوىل يستطيُع أن يعرَف مهاراِت الطِّفل وُميوَلـه، وكاَن األهايل ُيـحِضُ هلم، وهكذا عَر ُمروِر الزمن كاَن واألطّباء والصيادلة، والـُمثرُي أّن األطفاَل الذيَن اختَرُهـم جّدي كاَن هلم الـُمسـتقبل الذي توّقَعُه أهِل الشِّ
النـاُس يقولوَن إّن جّدي ذو 

نظرٍة ثاقبة إىل األطفال، 
وذو خـرٍة  يف طريقة 
والتَّعاُمل  تعليـمهم 

معهم. 

سـأُلـوا ُجـحا عـن ُعمِره، فقـال: ُعمري 

أربعـوَن عامًا. وبعَد ع�ة أعوام سـأُلـوُه عن 

دًا، فقاَل: أربعوَن  ُعمِره ُمـجـدَّ

عـامـًا. اسـتغـَرُبـوا ذلـــك، 

ُجـُل  وسأُلـوُه، فقاَل هلم: الـرَّ

ُيغيِّــُر  الـُمـحـرَتُم ال 
هبة كسابكالَمُه أبدًا. 

 )10 سنوات(
أريج عالء شاهين 

)8 سنوات(
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فنانو المستقبل
ة حريَّ يف ريشتهم ألواُن الطَّيف السِّ

سالي شما
11 سنة

عبد اللطيف خضر 
 8 سنوات

كندة حسن 
 13 سنة

يوسف محفوض
6 سنوات

ليث عزيز
 7 سنوات

جعفر السليماني
 8 سنوات

محمد شحادة
 9 سنوات

لوسينا عزيز
 9 سنوات

مريم الرجب
13 سنة

الرا ونوس 
11 سنة
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مغامرات ُبندق

قّصة وسيناريو: صبا منذر حسن رسـوم: عـالء ديــــوب

سينــاريـــــو
ورُة مغامراٍت وِعَرًا عندما تنطُق الصُّ

رسوم: عالء ديوب قصة وسيناريو: صبا منذر حسن
8

مكالـمـٌة هاتفّية

َء  لقد وجدُت هذا الشَّ
يف الغابة.

كـم هو غريُب 
كل! الشَّ

ال تـخاُفوا! إّنُه هاتٌف للب� 
َيستـخدُموَنُه ليّتصَل بعُضهم ببعض.

لكنُّه ُيِصدُر 
أصواتًا ُمـمّيزة!

أجمد! َبـحْثنا عنَك كثريًا. ألو...
يا ُترى أيَن ذهبَت؟!

يبدو أنَّ اهلاتَف 
لشــخٍص 

ما ضائٍع ُهنا.

ينبغي لنا أن َنـِجَدُه قبَل 
أن ُيصاَب باألذى.

لنبـحْث 
عنُه إذًا!

لقد تعبُت
يا بندق!

ال ُبّد أّن الّشخَص الّضائَع يف مكاٍن 
قريب من مكاِن ُعثوِرنا عىل اهلاتف.

دُعوا األمَر يل! 
سأتوّلـى مهـّمَة االستطالع 

من سامء الغابة.

يا إهلي! ال يستطيُع الـحركة. 
سُأحُض النَّـجدة.

لقد وجدُت صاحَب اهلاتف، 
وهو يـحتاُج إىل ُمساعدة.

ُخِذينا
إليِه بُسعة!

ِجْئنا إىل ُهنا 
لـُمساعدتِك.

لقد ضاَع هاتفي، 
وفقدُت االّتصاَل بأصدقائي.

ال تقلْق! َوجْدنا هاتَفك. ُخـْذُه، واّتصْل بأصدقائِك، 
وُدلَّـهم عىل مكانِك.

ألو... أنا أمـجد. َتـِجُدوَنني يف غابة 
جرة الكبرية،  األصدقاء ُقرَب الشَّ

وقد ُأِصيَبْت قدمي.

ُشكرًا يا بندق!
 شكرًا أّيـُتـها الـحيوانات!

انتظُروا! لقد َنِسيُتـم اهلاتف...
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القيشاين بصمات شرقية
  ِمـــــن إبــــــداِعهـــْم َنْقتبـس...

إعداد: أمينة الزعبي

ـُن منازَلـنـا وأثاَثنـا، تـمتدُّ جـذوُرُه  فـنٌّ ُيزيِّ
نـة  ُملوَّ ُمـتَقنـٌة  التاريـخ، وتفاصيـُل  عميقـًا يف 
من، بل يزداُد نضارًة  َتـجعُلـُه ال يبىل بـمرور الزَّ

ومجاالً. 
هّيــا بنـا نتعّرف فنَّ القيشـــاين الــرائـــع 

يا أصدقائي!

ما هذا الفّن؟
فنُّ القيشـاين َخــَزٌف ُيغّطـى بق�ٍة رقيقـة بيضاء 
عليهـا طـالٌء أبيـُض شـّفاٌف وبـّراق، وتـحَتُه رسـوٌم 
حدوُدها ُسـوٌد، أّما ألواُنـها فُخـٌض أو ُزرٌق أو ُحـمٌر 

فاتـحة.

 عريق
ٌ

تاريخ
العـص  بدايـة  إىل  القيشـاين  تاريـُخ  يعـوُد 
ثــّم  العّباســّي  بالعـص  ُمـرورًا  األمـوّي 
الـمملوكــّي، وقـد َتطـّوَر عـَر الزمـن حّتـى 

وصَل إىل شكلِه احلالـّي الـمعروف، وتـمّيزْت 
نّاع  به مدينُة دمشـق من بقّيِة الـُمـدن لُوجوِد الصُّ

الـَمـَهـَرة الذيَن عمُلوا عىل ابتكاِرِه وتطويِره. 

رسوٌم ُمذهلة
حَن تنظُروَن إىل واحدٍة من ِقَطِعِه فإّنُكم سُتطِيُلوَن 
الُوقـوَف حتـاًم أمـاَم روعِة طالئِـه وتفاصيلِه الـجاملّية 
وُنقوِشـه التي اسـُتلـِهـَمْت من الكتابات العربّية ومن 
خـارف النباتّيـة وأزهار  تشـكيالٍت ُمـختلفـة مـن الزَّ
الزنبق، وللبالِط القيشـاين أشـكاٌل ُمـتنّوعة، إذ َنـِجُد 
َسـة،  قطعَة البالط ُمثّلثًة أو ُمربَّعًة أو ُمسـتطيلًة أو ُمسدَّ

رة. وُتنَقُش عىل ُكلٍّ منها زخارُف ُمـتكرِّ

كيف ُيصَنع؟
ُل  لصال النَّقـّي، إذ ُيشـكَّ ُيصنَُع القيشـاين مـن الصَّ
ــّي، وبعَدها ُيرَسـُم عليه  منه، ثــّم ُيدَخُل الُفرَن للـشَّ
بألـواٍن خاّصـة، ثــّم ُتعـاُد القطعـُة إىل الُفـرِن ثانيًة يف 
درجـاِت حرارٍة ُمـرتفعة جّدًا ليكتسـَب بذلَك الطبقَة 

جاجّية التي ُتـميِّـُزه.  الزُّ

أين ُيستخَدم القيشاين؟
َيكُثــُر اسـتخداُمُه يف تزيـن الـمنـازل، ويف تبليط 
ـاموّية )الليوان(،  يوف والُفَسـح السَّ مـجالس الضُّ
الـمنزلّيـة كاألباريـق  كـام ُيسـتخَدُم يف األواين 
حون والزبـادي والـّزهرّيات، إضافًة إىل  والصُّ

إطارات الـمرايا والـحـاّممات.

فتُِّشـوا عن القيشـاين يف زوايا أسواِق 
دمشـق القديمة ويف متاحِفـهـا وُبيوتِـها، 
مان وبالفنِّ الـُمشَبِع  واسـتمتُعوا بُروِح الـزَّ

باأللوان.
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ـــــــــة قصَّ
األصدقاُء األربعُة والـُفصول احلكــايـُة كـمـا مل ُتـرَو ِمـن قبـل

رسوم: لينا نداف قصة: يامن جواد

أربعـُة  وسـعيد،  ولـن  وسـلوى  أمحـد 
أصدقـاء يعيشـوَن يف قريـٍة صغـرية مجيلـة، 
وُيـحبُّ أحُدهـم اآلخر، ويتعاَوُنـوَن معًا دائاًم. 
هاَب  يف يـوٍم مـن أيام الّصيـف الـحاّرة، قـّرُروا الذَّ
يـِف الــُمجاور. اسـتـمتَع األصدقاُء  يف ُنزهـٍة إىل الرِّ
برحلتهـم، لكـنَّ أمحـد كاَن ُمـنزعجًا من شـّدِة الـحّر، 

فقاَل ألصدقائِه: 
لـم أُعْد أحتـمُل هذا الـحرَّ الشديد يا أصدقائي!

تاء؟ متى سيـحلُّ الشِّ
رّدْت عليـِه سـلوى قائلـًة: مـاذا تقـوُل يا أمحـد؟! لِـــَم تريُد 

الشتاء؟ الشتاُء بارٌد جّدًا. 
قالـْت لن: أنـا ُأحـبُّ الـخريف، وأحبُّ ُمشـاهدَة أوراق األشـجار 

تتساقُط واحدًة تلَو األُخرى. 
لكنَّ سعيدًا كاَن لُه رأٌي آخر، فقاَل ألصدقائِه: 

ـوا عـن هذا النِّقـاش! الفصُل األمجـل هو الربيـع، ألّنُه فصُل  ُكـفُّ
فء، وأمجُل ما فيه رؤيُة الفراشـات  الطبيعـة الـجميلة واللَِّعب والدِّ

تطرُي من مكاٍن إىل آخر.
وهكذا اسـتـمرَّ األصدقـاُء األربعة يتـجاَدُلـوَن حوَل الفصل 
األمجـل، فُكـلٌّ منهم ُيـحبُّ فصاًل ُمعيَّنـًا، وُيدافُع عنه، وبينام هم 

يف جدالِـهم هذا، مـرَّ هبم َرُجٌل عجوز، تبدو عليه مالمُح 
الـحكمـة والوقـار، فسـأَلـهم: لِـــَم تتـجاَدُلوَن يـا أحّبائي 

غار؟! الصِّ
رَشَح كلٌّ منهم وجهَة نظِره، فضحَك العجوُز، ثـّم قاَل هلم:

يـا صغاري! ُكلٌّ منكـم ُمـِحقٌّ يف وجهِة نظِره، لكْن ال تسـتعجلوا ُقدوَم 
ــٌم للفصل الذي َيسـبُِقه،  الُفصـول، ألنَّ ُكلَّ فصـل رضوريٌّ للـحيـاة، وُمـَتـمِّ

ـتاُء فصُل الـخري واألمطار، والربيُع ُتزِهـُر فيه األشـجار،  ولـُكلِّ فصٍل حكمة، فالشِّ
يـُف تنضـُج فيِه الفاكهـُة والثِّـامر، إذ إنَّ كثـريًا منها حيتاُج إىل حرارِة شمِسـه كي  والصَّ
ُيصبـَح ناضجًا وشـهّيًا، ثــّم يأيت فصـُل اخلريف الذي ُيَعــدُّ اسـرتاحَة الُفصول، فهو 

تاء ُمـجّددًا، ثـّم تظهر  رضوريٌّ لتسـرتيَح األشجاُر والنَّباتات، وتستعدَّ الستقباِل الشِّ
ا األعـّزاء تتعاقُب  يف الربيـع أمجـَل مـّمـا كانـت عليه. الفصـوُل األربعة أهيُّ

كأّنـهـا َتـحـَتِضنُنا، وَتغُمـُرنا بالـُحبِّ والعطاء، وُتعطينا أفضَل ما 
عنَدها.

ُجـُل  اقتنـَع األصدقـاُء األربعـة بـمــا قاَلــُه الـرَّ
احلكيـم، وَتبـّنَ هلـم أهّنـم كانـوا ُمـخطِئـَن يف ما 

يعتقـدون، فشـكُروُه، وتابُعوا قضـاَء رحلتِـهم 
بفرٍح وهناء، ثـّم عاُدوا إىل ُبيوتِـهم َمُسوريَن 
ُمـتـحاّبـن، ومعهم حكمٌة مجيلٌة لن ينسـوها 

أبدًا.
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قصة وسيناريو ورسوم: رامز حاج حسين

سينــاريـــــو
ورُة مغامراٍت وِعَرًا عندما تنطُق الصُّ

5

مملكُة يـمحاض

أبو حمدو  وعجاج

مـن  لسـلة  السِّ هـذِه  يف  وعجـاج  محـدو  أبـو  ُيرافِــُق 
ُمـغامراتِـهـام العالــَم الّتارخيــّي »برهـوم األُحفـورّي« يف 

ورّية الغنّية باحلضارِة والّتاريِخ الـُمِ�ق. رحلتِِه االستكشافّية عَر اجلغرافية السُّ

 ُيطلُّ الّصباُح الـُمشِمُس 
ّمـان،  عىل قرية تّل الرُّ

واألصدقاُء الثالثة 
وَن للـُمِضـيِّ  َيستعدُّ

يف ُمغامرٍة جديدة.

 هل ِمـن 
حضارٍة 
تقُع يف 
أطراف 
مدينة 
حلب

يا صديقي 
برهوم؟!

 نعم،
يا عجاج!

مملكُة 
يـمـحاض 

أقدُم حضارات 
سورية، وكانت 

عاصمُتـها 
حلَب العريقة.

 ُتدِهُشني رغبُتَك يف التَّعلُّـم 
د من الـمعرفة يا عجاج! والتَّزوُّ

 نعم، ما الذي 
َتغّيـَر، حّتى بدأَت 
هتتـمُّ باحلضارات 

ورّية السُّ
يا صديقي؟!

 ليسْت رغبًة يف التَّعلُّـم، لكنّني 
اشتقُت إىل الُفستق احللبـّي اللذيذ، 
وقلُت لنفي َدُعونا نذهب يف رحلٍة 

إىل حلب ههههههه...

ها األكول!  ُـّ أي
ظننُت أّنَك 
بدأَت هتتـمُّ 

بالـمعلومات 
التارخيّية التي 

ُمـها. ُأقدِّ

 َدْعـَك منه، وأخبِـْرنا 
بالـمعلومات الـُمتعّلقة 

بـمملكة يـمـحاض.

 كانْت مملكُة يـمـحاض 
ُمزدهرًة يف شامل سورية 

يف القرن التاسع ع� قبَل 
الـميالد، وكانت مركزًا 

جتارّيًا ُمـهـاّمً يف تلك 
احلقبة، وعىل صلٍة وثيقة 
بالـماملك التي ُتـحيُط 

هبا، وال سّيـمـا عالقاهتا 
الـجّيدة مَع الـملك 
الـمشهور »محورايب«

يف بالد ما بَن النَّـهَرين.

 ما أمجَل
 وكانْت تشتهُر  تاريَخ وطني!

ناعات  بالصِّ
النَّسيجّية 

ناعات  والصِّ
راعة  الـُمرتبطة بالزِّ
كالـُحبوب وبقّية 

أنواع الـمزروعات 
ُر  التي كانْت ُتصدَّ

ق والغرب. إىل ال�َّ

 عجاااااااااااج!

 ساَمـَحَك اهلل!
أال تستطيُع أن َترُتَكنا 
ُنكِمل الـُمغامرَة مّرًة؟!

 وكانْت ممكلُة يـمـحاض مركَز 
مرور القوافل التِّـجارّية، 

وال سّيـام خّط تصدير النُّـحاس 
القادم من جزيرة قرص.

 دّلُة جّدي النُّـحاسّية التي 
كاَن َيُصبُّ هبا القهوة، 

أتذّكُرها جّيدًا. يا ُترى هل 
يرجُع تاريُخ صناعتها إىل 

مملكة يـمـحاض.
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لعبُة األرقام 
اقصة  النَّ

)سودوكو(:
باألرقـام  الـُمرّبعـات  امـأ 
ِمــن )1( إىل )5( ُدوَن تكـراٍر يف 

ـفِّ والعمود. الصَّ

فّكر معنا
لنَُحـلَّ هــذي الـمسـألــة!

رسوم: أحمد حاج أحمد إعــداد: ديمــــة إبـراهيــــم

حلـــــــول فّكــــــــــــر معنـــــــــــــــا للعــــــــــــــــــــدد 819 مــــــــــــن أسامة )آب 2021(

 الـمتاهة: 
عـوة، لكنُّه ُفوجَئ، وهو  ـَلحفاة يف الغابة، فلّبـى الدَّ ُدِعــَي أرنـٌب إىل حضور حفٍل أقاَمـْتُه صديقُتُه السُّ
يسـرُي بثالثة ُطـرق، ولـم يتـمّكـْن من معرفِة الطريـق الذي ُيوِصُلـُه إىل الـحفل بُسعة، فهل َتسـتطيُعوَن 

ُمساعدَتُه يف اختيار الطَّريق األفضل؟

غز األوزان«:حلُّ »الكلمات الـُمتقاطعة«:
ُ
حلُّ »ل

وزُن مالك )48( كغ.

وزُن زيد )40( كغ.

وزُن رهام )45( كغ.

وزُن سمر )46( كغ.

وزُن كامل )50( كغ.

الكلمات 
الـُمـتقاطعة:

1-  حتويُل نصٍّ من ُلغٍة إىل ُأخرى.
2-  ِمن أحُرِف الـجّر.

3-  ُمراِدُف ُشجاع.
4-  عكُس ُشجاع. 

5-  ِمـَن الـخضاوات.  
6-  َلـفَّ الـُجرح.
7-  ُيثرُي العجب. 

ّب.   8-  صغرُي الدُّ

1-  الكالسيوم.
2- مندل.

3- اليابان.
4- أنظار.
5- منظر.

6- زرياب.

7- رّمان.
8- األمازون.

9- دحَر.
10-  وعَظ.
11-  ظفَر.

حلُّ »الـمتاهة«:
الطريُق الثاين
حيح. هو الصَّ

412
21

4 3
3

3 5
42

2

3
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ـــــــــة عـــــــــــودٌةقصَّ
إىل كوكِب األرض

احلكــايـُة كـمـا مل ُتـرَو ِمـن قبـل

ُمرتجمة

رسوم:  نجالء الدايةترجمة: سالم عيد

كان الـمصنـُع يعمـُل بال توقُّف، وقد حـاَن دوري ألخرَج من هنايِة خطِّ اإلنتاج، لكْن رُسعاَن ما جرى اسـتبعادي 
لـمـا يب من ُعيوب، وهو أمٌر نادرًا ما حيُدث، فبعَد الفحص، بدا واضحًا أّن لدّي عالماٍت تدلُّ عىل إمكاناٍت استثنائّية، 
ـع، اهلـدُف منُه االلتحاُق بأحـد الـمناصب رفيعِة  ونتيجـًة لذلـك ُوِضعُت من فـوري يف »فئة األملاس«، يف تأهيٍل ُموسَّ

الـمسؤولّية.
وهكـذا، كاَن علــيَّ أن أتعّلـــَم تاريـَخنـا ُكلَّه، وقـد تـمّكنُت من ذلك، فمنـُذ قرون ما عاَد كوكُبنـا موطنًا صاحلًا 
للعيـش، وصاَر ُيشـّكُل أخطارًا جسـيمًة عـىل بقائنا، فركَب بعُض الب� ثـالَث مركباٍت فضائية ُبنَِيـْت رّسًا، وال تزاُل 
هتيـُم يف الكون منُذ تلك العصور البعيدة، وهبذه الطريقة أدركُت ملاذا حتمُل تلك الـمركبات أسامء »أرض 1 و2 و3«، 

ـيُت »أنطوان«. ُف باألسامء، ال باألرقام، وهكذا ُسمِّ وعرفُت أيضًا ملاذا ُنعرَّ

كاَن اسـُم كوكـِب أجداِدنـا »األرض«، وقـد 
َترْكنـا خلَفنا مليارات البـ� للـمصري البائس الذي كاَن 

ينتظُرهم.
رُسعـاَن ما أْسـنَُدوا إلـّي منصبًا رئيسـًا يف قسـم األبحـاث. كاَن دوري يقوُم عىل 

ٍت دائـم، مهـّمُتُه اكتشـاُف أيِّ إشارة قد ُتعطينا أماًل يف الُعثور عىل مكاٍن  تشـغيل موقِع َتنصُّ
صالٍح ألْن نعيَش فيه، وَنستعِمـَره.

وهكذا، مـرَّ الوقُت الذي ما عاَد ُيـحَسب، وكانْت ُمـّدُة وجوِدنا َتتغيَّـُر تبعًا 
لُقدراتِنـا، وذلك ألّنُه ليَس ثـّمَة مرجـٌع، فإْن ظهرْت عىل أحِدنا عالماُت 

َل إىل أقسـام إعـادة التَّـهيئة، أو إىل أسـوأ ِمن ذلك، إىل  قصـور، ُحـوِّ
إعادِة التدوير.

بعـَد أْن مـرَّ وقٌت قصرٌي عىل تكليفـي، ُخـيِّـَل إلـّي أّنـني 
اكتشـفُت إشـارًة ضعيفـة. دّققـُت يف شاشـتي، فارتَســَم 

ُمنحنـًى خفيٌف، كاَن غـرَي ُمنتَظـٍم يف البدايـة، ثــّم ازداَد 
ُدُه اسـتمرارّيًة وكثافة. أطلقُت احلسابات للتَّـحقُّق،  َتردُّ

ُمـحـاوالً حتديَد موقع اإلشارة.

َتـخّيُلـوا لـو غادَر بعُض البـ� األرض، إذ لـم َتُعـْد صاحلـًة حلياتِـهم! هرُبـوا يف مركباٍت صنُعوها 
لينـُجـوا، وَيـِجـُدوا كوكبًا أفضَل للحياة، وصاُروا أشـبَه بآالٍت وأجهزٍة رقمـّيـة، ثـّم عاَد طفٌل منهم، 
واكتشـَف األرَض من جديد، لريى مجاَلـها ويسـتمتَع بالعيش فيها... قّصُتنا هذِه ُمسـتوحاٌة من كتاب 
»األمري الّصغري« ألنطوان دو سـانت أوكزبريي، وأدُعوكـم إىل أن َتبـحُثوا عنُه، وَتقَرُؤُه، بعَد أْن َتقَرُؤوا 

هذِه القّصَة يا أحّبائي!
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 لو كنُت مكاَن الُعصفور!
رسوم: دعاء الزهيري ِشعر: إبراهيم منصور

قصيــــــدة
ديـــواُن طفـولتنــــــــا

ــوِر ــف ــص ــُع ــُت مـــكـــاَن ال ــن لـــو ك
ِضـــيـــاَء يــنــســاُب  ــٍر  ـــ ــج ف يف 
ـــُدوِري ُت َجـــــنــاَحـــــيَّ ك ـــَ�ْ لـــنَ
ـــاَء! ـــن ــــــأُت األرجـــــــاَء ِغ وَم

***
مــــــــا أحىل أْن ُأصبِــــَح طيــــرا
ــــاِن ــــص ـــــَن األغ ــــايت ب ــــي وح
ــرا ـــُع هن ـــَب ــــــرًا، أت ـــُد زه ـــِص أق
ــــدراِن! ــــُغ ــــاَء ال وُأحــــاكــــي م

***
ــُد ــّري ـــ ــِغ ــوُر ال ــف ــص ــُع ــــاَل ال ق
ُك: َ ال�َّ أحــــَزَنــــــُه  ُمـْغـَتـّمــــًا 
ـــــدوُد ــــواِن ُح ــــأك ــْت ل ــس ــي ل
ــَرُك ـــ ــَت ــْش ــِم ُم ـــ ــاَل ــع وَمـــِصـــرُي ال

***
ـــاِن ـــس ـــاَن اإلن ـــك ـــو كـــنـــُت م ل
لرَتْكــــُت »البـــــــاُرودَة« َخـْلـِفـي
ـــــاين يـــــــَد الـَمـجَّ وَمنَْعــُت الصَّ
وَقَضْيـــــُت الُعْمـَر بــــال ُعـنْـــِف!

***

هذِه الـمّرة، صاَر األمُر واضحًا. راَح الــُمـنحنى ينتظـُم متامًا، واإلشارُة تتقارب. قبَل اإلبالغ عن اكتشايف، وِخالفًا 
وابط، قّررُت أن أخُرَج يف قـمرٍة ألتبّنَ احلقيقَة ومصدَر تلك األشّعة التي صاَر تباُينُـها وَتواُتـرها ِمثالّين. لكلِّ الضَّ

كنـُت ُأمـض أوقاَت فراغـي، وأنا ُأِعـدُّ لرحييل رّسًا، ولــم أتواَن عن اخلروج من الـمركبـة األمِّ من غرِي أن أَدَعهم 
َيرصُدوَنني.

ُمسرتِشـدًا بـحسـابايت التي أكملُتـها يف مركبتي الفضائية الصغرية، َجذَبـْتني قّوٌة، لـم يسـبْق يل أْن عرفُت مثَلـها، 
نحَو ما بدا يل كوكبًا. هبطُت من غرِي عناٍء عىل أرٍض من ُغباٍر ُبرتقالـيٍّ دقيق.

وبُسعـٍة كبـرية، َتنّبهُت لعدِم جدوى بدلتي العازلة يف الوقِت نفِسـِه الذي اجتاَحني فيِه شـعوٌر بالثِّقـِة التاّمة وغرِي 
الـُمتوّقعة.

شـعرُت بأّننـي يف منـزيل، وقد كنُت فيـِه حّقًا، حيُث تعّرَفْت وحـديت الـمركزّيُة ُكـلَّ ما كنُت قد َدرْسـُته. ذهبُت يف 
االّتـجاِه الذي حّدَدْتُه هوائّيايت يل، وحدَث لقاٌء ُمدِهـٌش:

ُلها  حراء! انغرسـُت هناَك أيضًا، ورحـُت أتأمَّ كانـْت خـضاَء ووردّيـًة ُتطيُِّب الـجـوَّ الـُمحيط. إهّنـا وردٌة يف الصَّ
مأسورًا، من غرِي أن أجُرَؤ عىل َلـْمِسها، حّتى حدَث لقاٌء ثاٍن:

د.  حراء! دعاين ألتبَعُه، وهذا ما فعلُتُه بال َتردُّ كاَن أصهَب، يـمش عىل أربِع قوائم بـُمرونٍة وأناقة. إّنُه ثعلٌب يف الصَّ
ـعر، قصريه. مدَّ إلــّي يَدُه بورقٍة  كاَن علــيَّ أن أرُكـَض طويـاًل، عىل ما بدا يل، قبَل أن أجَد نفي أماَم طفٍل أشـقر الشَّ

غري! ارُسـْم يل خروفًا! وقلـم، وقاَل يل: أنا األمرُي الصَّ
منـُذ ذلـك اليوم، ُنـمض أنا والوردُة والثعلُب واألمرُي الّصغري أّيامًا سـعيدًة عىل كوكبنا الـُمسـَتعاد، بعيدًا جّدًا عن 
ور التي قد َيرتكُِبوَنـها من جديد، ألهّنم لـم  َدُهـم األبدّي يف الكون، بعيدًا جّدًا عن ال�ُّ النّاِجـَن الذيـَن ُيواِصُلوَن َت�ُّ

ابقة. يتعّلـُموا شيئًا من أخطائِـهم السَّ
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سينــاريـــــو
ورُة مغامراٍت وِعَرًا عندما تنطُق الصُّ

رسوم: مادلين عيسى

ياضة ُمـماَرسُة الـرِّ
سيناريو: عبد الهادي شعالن

عليَك أن ُتشاِرَكنا. ستستفيُد كثريًا.

أشعُر باإلرهاق. 
سأجلُِس ُهنا تـحَت 
الـمظّلِة ُأشاِهُدكم.

أنا ال ُأريُد 
أن أجري.

إّنني...

لِـَم ال تأيت 
لتلعَب 
مَعنا؟

ينبغي أن تلعَب مَعنا. لِـَم ِجئَت إذًا؟ 
سنبدُأ اآلَن بتـمريِن الـَجـْري. هّيا بنا!

سأذهُب مَعَك يف 
الـمّرِة الـُمقبَِلة.

ُتشاهُد التِّـلفاَز كثريًا،
ياضة. وال ُتـامرُس الـرِّ

ـُر سلبًا يف َعَضالتِك.  هذا سُيؤثِّ

سُأشاهُد التِّـلفاَز يا ُمـحِسن! 
ُل سيبدُأ اآلن.  برناجمي الـُمفضَّ

أرُجو أن تذهَب حّقًا، وأاّل 
َتتكاَسَل كام يف ُكلِّ مـّرة!

ألن تأيَت معي إىل 
النّادي يا تامر؟!

لقد َتِعبُت من الـجري.
ما فائدُة ُكلِّ هذا؟

َتنُقُصَك لياقٌة بَدنِّيٌة يا تامر! ينبغي 
ياضة. أن تستِمـرَّ يف ُمـمـاَرسِة الـرِّ

إّنُه ال ُيـامِرُس الـّرياضَة 
ب! ـها الـُمدرِّ أبدًا أيُّ

ماِرِس الـّرياضَة بانتظام، وسَيـُزوُل ال أعلـُم سبَب شعوري باإِلرهاق؟ 
هذا اإِلرهاق الذي تشعُر به.

عليَك أن َتـحُضَ معي 
التَّـامِريَن دائاًم يا تامر!

ْعُه عىل ُمـامرسِة  َشجِّ
الـّرياضة! هذا واجُبك.

ـها  لن أتُرَكُه أبدًا أيُّ
ب! سأجَعُلـُه  الـُمدرِّ

ياضَة معي.  ُيـامِرُس الـرِّ

استـِمرَّ يا تامر! 
سيزوُل هذا الّتَعُب مَع 
ب. استِـمراِرَك يف التَّـدرُّ
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أنا يف 
غايِة 

التََّعب.



أيَن تذهُب
 يا ُمـحِسن؟!

هّيا يا شباب! 
باق. سنبدُأ السِّ

أنا ُمسَتِعـّد. 

َحّققَت نـجاحًا رائعًا يا تامر! 
أنَت منُذ اآلن ُعضٌو يف فريِقنا الـّرياضـّي.

ُشكرًا لكم. لن 
ياضَة  أتُرَك الـرِّ
أبدًا. صارْت 
لياقتي رائعًة، 

وأصبحُت ُعضوًا 
يف فريٍق رياضـّي. 

هذا أفضُل من 
ائـم  الـُجلوس الدَّ

أماَم التِّـلفاز.

أنا يف الـُمقّدمة! 
علـيَّ بـُمضاعفِة 

الـجهد.

تي،  ٍن يف صحَّ ُخذين مَعَك يا أخي! شعرُت بَتـحسُّ
وبأنَّ لياقتي صارْت أفضَل بعَد أْن مارسُت الرياضة.

إىل النّادي. 
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ُكـُتـب

خور يف زاويـِة احلقل، رآها ُكلٌّ من العصفور والفأرة  جمموعُة سـنابل بَن الصُّ
ـود، وبعـَد ُوصولِـهم إليها ألجِل اقتطافِـها، َتشـاَجـُروا بسـبِب  والنَّـمـالت السُّ
ـنبلة« ِمـن سلسلة  ـنابُل ألجلِـهم يف قّصة »أصدقاء السُّ ذلك. نعرُف ما فعَلِت السَّ

»أطفالنا/ قّصة«.
قّصة ورسوم: حسام وهب.

خّطـت الـُمعّلمُة عىل الّسـّبورة مـا ينبغي للتالميـذ كتابته، وبـدأْت عيوُنـهم 
تقـرُأ: »ُأمنيتي يف الـُمسـتقبل«. راحْت أيـادي التالميذ ُتِسُع إىل الـورق، كأّنـها 
تبوُح لُه باألرسار. نتعّرُف ُأمنياتِـهم يف قّصة »أمنية ليسْت كاألمنيات« من سلسلة 

»أطفالنا/ إبداعات«.
قّصة: رساج جراد.                             رسوم: آمنة حمناية.

البـحـث  أدواِت  مَعهـا  حاملـًة  الـحـروف،  هبـا  تقـوُم  مـاغ  الدِّ إىل  رحلـٌة 
ـبب الذي جيعـُل الطِّفَل يكتُب الـحـروَف بحيُث ال  واالستكشـاف لـمعرفِة السَّ
حلة يف قّصة »ُمغامرة  تبـدو أشـكاُلـها واضحًة؟ هّيا بنا ُنتابع معًا أحداَث هـذِه الرِّ

الـُحروف« من سلسلة »أطفالنا/ علوم«.
قّصة: يامن يارسجي.                                   رسوم: أمحد حاج أمحد.

»وكأّن احلياَة تفتقُد حياَتـها«... هكذا كاَن رّد الزورد لـّمـا شاهَدْت فلاًم قدياًم 
باألبيض واألسـود. كيَف ال، وهي صديقُة قوس الـمطـر، وقد أخَذْت منُه أحَد 
رقاوين؟ لنقرْأ معًا قّصَة »ألوان« من سلسـلة »أطفال  َن به عينيها الـزَّ ألوانِــِه لُتلـوِّ

مبدعون«.
قّصة: شام خيتي.                                              رسوم: مايا الّسـيِّد.

يعيُش يف الغابة كلٌب رشٌس وذكـّي، لكنُّه وحيٌد، ويشـعُر بالـملل، ففّكـَر يف 
أن َيعُثـَر عىل صديٍق ُمناسـٍب ال  خيشى شيئًا. نستمتُع معًا بقراءة قّصة »صديق ال 

يـخاُف أحدًا« من سلسلة »مكتبة الطفولة«.
ف: د. ثائر زين الدين.                رسوم: رامز حاج حسن. ترَجـَمـها بتصُّ

ألواٌن ورسوٌم، معلوماٌت وخياٌل، 
هر... في مكتبِتنا هذا الشَّ

نبلة أصدقاُء السُّ

أمنيٌة 
ليسْت كاألمنيات

ُمغامرُة الـُحروف

ألوان

ًصديٌق
 ال يـخاُف أحدا

إعـــــــداد: ســـــــالم الحمـــــــد
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بـاِن بكـم، وُيشـاِركانُِكم الـمواقـَف الطَّريفـة  »زينـة« الطِّفلـُة الـَمِرَحـة، وأُخوهـا يـزن اللَّطيـف، ُيرحِّ

ـعادَة  يف  ُقلوبُِكم، وأن ُيِضيئا بأُسـلوٍب  والـمعلومـاِت الـُمفيـدة بـَمَرٍح وابتسـامة، وغايُتـهام أن ُيدِخال السَّ

بسيٍط عىل بعِض الـمعلومات التي ُتفيُدكم وُتـْغنِـيُكم.

رة »زينة ويزن« ُمستـمّرًة معكم عىل صفحاِت جمّلة  لسلُة القصصّيُة الـُمصوَّ أصدقاَءنا األحّبة! ال تزاُل السِّ

أسامة. تابُِعوها، واكتُبوا إلينا آراَءُكـم! 


